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Inledning 
Detta dokument är antaget av Medicinska föreningen Örebros (MFÖ) årsmöte i maj 2019 och 

utgör grunden för MFÖs arbete under verksamhetsåret 2019/2020. Dokumentet är framtaget av 

MFÖs styrelse 2019 och behandlar olika fokusområden som utgör föremål för utveckling av 

föreningen. Visionen är att skapa en bättre studietid för Läkarstudenter vid Örebro universitet. 

Verksamhetsplanen är indelad i olika avsnitt där styrelsen respektive föreningens olika utskott 

beskriver utvecklingsområden var för sig.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3 
 

Föreningen och styrelsen  

Långsiktig framtidsplan 

Medicinska föreningen Örebro (MFÖ) har existerat sedan 2012 då föreningen grundades med syftet att 

arbeta för ett bättre studentliv för läkarstudenter vid Örebro universitet. MFÖ är i sin nuvarande form en 

fristående ideell förening utan någon egentlig förankring vid Örebro Universitet, bortsett från ett 

samarbetsavtal med Örebro Studentkår som hittills har förnyats på årlig basis.  

Föreningen har idag ca 230 medlemmar och en omfattande verksamhet som fortgår året runt. Sedan 

föreningens start har många olika evenemang och traditioner växt fram som förgyller studietiden för många 

av läkarstudenterna vid Örebro Universitet och som bidragit till att Örebro blivit ett attraktivt val av 

studieort. Det som dock fattas inom föreningen är studentrepresentationen som sköts via en annan 

organisation, kårsektionen SERUM, där även läkarstudenterna ingår. Det har med tiden dock framkommit 

att denna uppdelning fungerat bristfälligt, mycket med tanke på läkarstudenternas logistiska placering vid 

campus USÖ avskilda från övriga studenter. Mycket av de förmåner som övriga studenter får i och med 

betalande kårmedlemskap upplevs heller inte nå ut till läkarstudenterna.  

Då föreningen dessutom inte haft någon förankring till ett mer centralt organ har arbete har alltid varit 

personbundet och personberoende. Om styrelsen inte lyckats fylla sina poster, eller om diverse frågor dykt 

upp – har det inte funnits någon reglerad uppbackning.  

I och med föreningens expansion samt läkarstudenternas bristfälliga förankring i Örebro studentkår och 

därmed Örebro Universitet har ett behov av att undersöka möjliga alternativ för MFÖs framtid uppstått. 

Arbetet påbörjades redan under verksamhetsåret 2018/2019 men på grund av att andra mer grundläggande 

uppgifter tog mycket tid hann inte arbetets slutföras. Under verksamhetsåret 2019/2020 föreslås därför 

föreningen att undersöka samt arbeta med en långsiktig framtidsplan för föreningen. I detta arbete bör 

möjligheterna kring att bli en egen kårsektion, egen studentkår samt att fortsätta i nuvarande konstellation 

undersökas.  

 

Nationellt samarbete 
Att studietiden vid Örebro Universitet ska vara så bra som möjligt är viktigt. För att eftersträva detta samt 

utbyta erfarenheter och idéer med läkarstudenter och Medicinska föreningar från övriga lärosäten bör 

föreningen arbeta för att upprätta ett nationellt samarbete.   

 

Integrerande arbete  
Introduktion för termin 1 

MFÖ deltar vid introduktionen av nya läkarstudenter och bidrar bland annat med en litteraturinfo, 

föreningsinformation samt rundvandring på campus. Ett av utskotten anordnar dessutom en välkomstfest 

efter några veckor. Denna introduktion för läkarstudenterna skulle dock kunna förbättras ytterligare och 

föreningen föreslås därför att arbeta vidare med detta med målet att de nya studenterna vid 

läkarprogrammet Örebro ska få ett så bra mottagande som möjligt.  



 

4 
 

Klinik-terminerna  
Efter termin 6 då läkarstudenterna börjar sina klinikterminer upplever många studenter att det är svårt att 

dels fortsätta hinna vara engagerad inom föreningen samt dels delta på föreningens aktiviteter. Föreningen 

föreslås därför undersöka hur man kan förbättra möjligheterna för engangemang inom föreningen även 

under klinikterminerna. Hur ska man kunna hålla dessa studenter aktiva? Finns det möjlighet till lokala 

evenemang på praktik-orterna? 

 

Fysisk och psykisk hälsa  

Psykisk ohälsa har tyvärr uppmärksammats vara vanligt förekommande bland läkarstudenter och många 

funderar redan under studietiden på att byta karriärinriktning. Föreningen föreslås därför jobba aktivt för att 

förbättra situationen för läkarstudenterna vid Örebro Universitet i den mån föreningen förmår.  

Fysisk aktivitet är ett sätt att förebygga psykisk ohälsa och idrottsintresset bland läkarstudenterna vid Örebro 

Universitet har alltid varit stort. Redan kort efter föreningens start bildades ett Idrottsutskott som sedan 

bröts sig ur och bilade MIFÖ— medicinska idrottsföreningen Örebro. Tyvärr lades denna organisation ner 

under hösten 2018. Det har återigen därför väckts ett intresse kring ett idrottsutskott inom MFÖ. Under 

verksamhetsåret 2018-2019 utfördes en undersökning bland Medicinska Föreningen Örebros  medlemmar 

vilken visade att 90% av de tillfrågade var intresserade av evenemang som ett eventuellt idrottsutskott skulle 

kunna tänkas arrangera. Till bakgrund av detta föreslås föreningen arbeta för att starta ett sådant. Det har 

dessutom skapats en grupp för anställda vid institutionen för medicinska vetenskaper och läkarstudenter 

som är intresserade av att träna tillsammans. Det finns därför en möjlighet att undersöka eventuella 

samarbeten med institutionen kring fysisk men även psykisk hälsa.  

 

Marknadsföring och profilering 

Många studenter och anställda upplever att det råder en viss förvirring kring vad som är MFÖ och vad som 

är andra föreningar och intresseorganisationer. Som ett steg att förtydliga och stärka MFÖs varumärke så 

tog styrelsen under verksamhetsåret 2018-2019 fram en grafisk manual samt en ny och mer tilltalande 

hemsida åt föreningen. Förutom föreningsinformation, biljettbokning och olika hjälpmedel innehar 

föreningen även en webshop med olika föreningsföreträdande produkter. Tyvärr marknadsförs samt 

används inte hemsidan i den omfattning den skulle kunna användas. Föreningen föreslås därför att satsa på 

marknadsföring av dels hemsidan men även dess webshop. Föreningen föreslås även öka användningen av 

sociala medier och visa en enad front över föreningens verksamhet och utskott. För att underlätta en tydlig 

profilering föreslås föreningen använda den grafiska manualen som stöd och självfallet även utveckla denna 

för att passa verksamhetens behov.  
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Corpus Callosum 

Corpus Callosum syftar till att verka för att främja gemenskapen mellan terminerna och bör jobba 

därefter. Under våra år som utskott har vi arbetat fram en rad aktiviteter, däribland Tour de Med, 

Läkarsyskon och Välkomstfesten för T1, som har kommit att bli traditioner på vårt program och vi 

vill se till att det förblir så. De ledord som ska prägla vårt verksamhetsår 2019/2020 är utveckling 

och rekrytering. 

Utveckling syftar till att vi inte ska nöja oss med våra väldigt uppskattade evenemang utan alltid 

sträva efter att förbättra dem. Förbättring innefattar stort som litet och ska ta hänsyn till att variera 

våra aktiviteter i den mån att våra medlemmars intresse bibehålls. Vidare ska vi se till att fortsätta 

med utvärderingen av våra aktiviteter, även detta med målet om att utveckla vårt arbete. Dessutom 

ska vi inom utskottet inte begränsa oss enbart till de aktiviteter som vi fått till stånd under åren utan 

även arbeta för att komma med något nytt. Här ovan har vi förra verksamhetsårets mål som vi vill 

behålla som det är då vi alltid ska sträva efter att utveckla vårt arbete.  

Rekrytering är något som återkommer två gånger per verksamhetsår i vårt utskott. På sistone har vi 

sett en dålig trend i att vi inte lyckas nå de som vi är mest mån om att rekrytera till vårt utskott, 

nämligen T1:orna. Vi ska under detta verksamhetsår se till att vi verkligen lyckas göra reklam för 

vårt utskott och vårt arbete i den yngsta terminen, detta för att redan då locka utskottsmedlemmar. 

Alltför många gånger får vi höra från de som går i högre terminer att de hade sökt sig till oss redan 

tidigt om de visste vilka vi var och vad vi höll på med. Under detta år ska vi satsa på att verkligen 

marknadsföra oss i termin 1, både under höst- och vårtermin så att vi får ett ökat söktryck i de lägre 

terminerna vilket kan leda till att vi tidigt kan fånga upp engagerade utskottsmedlemmar.  

 

 

 

 

 

 

 



 

6 
 

Forskningsutskottet  

Marknadsföring och rekrytering 
Ett av Forskningsutskottets fokusområden till nästa verksamhetsår är att synas mer. Utskottet har 

utökat antalet aktiviteter per termin och planerar att utöka dessa ytterligare till nästa verksamhetsår, 

och därför blir marknadsföringen av yttersta vikt för att nå ut med aktiviteterna till så många 

studenter som möjligt. Detta ska uppnås bland annat genom att gå ut med evenemangen tidigare 

för att ha längre tid till marknadsföringen, att beställa tryckta affischer som hängs upp på campus, 

att uppdatera studenterna systematiskt genom sociala medier, att ordna regelbundna pentryhäng 

med mera. Dessutom ingår det i satsningen att synas mer som grupp och därför ska enhetliga 

tröjor beställas till utskottets medlemmar samt att det ska bli mer fokus på att ta fler bilder i 

samband med utskottets aktiviteter. Inom samma fokusområde ingår fokus på rekrytering av nya 

medlemmar som kan fortsätta arbetet och utvecklingen av utskottet framåt.  
Samarbete med institutionsledningen 
Forskningsutskottet arbetar både kortsiktigt och långsiktigt för att underlätta för Örebros 

lärarstudenter att tidigt komma i kontakt med den medicinska forskningsvärlden. Under 

verksamhetsåret HT18/VT19 har kontakter initierats till institutionens ledning med bland annat 

diskussioner kring behovet av långsiktiga satsningar för att få in fler läkarstudenter i forskning samt 

rollen som Forskningsutskottet kan spela i detta. Dessutom fördes en dialog kring projekt som kan 

startas redan till hösten som ska bidra till att både öka intresset och kännedomen bland 

studenterna samt göra vägen in till ett forskningsengagemang enklare. Utskottet vill fortsätta 

samarbeta med läkarprogrammets ledning för att på sikt göra Örebros läkarprogram en attraktiv 

medicinsk utbildning med tydlig forskningsanknytning. 
Varierade aktiviteter 
Hittills har Forskningsutskottet anordnat lunchföreläsningar, haft intervjuer och skrivit reportage, 

talat med studenterna under pentryhängen, talat med ledningen, anordnat informationskvällar med 

mera. Framåt vill utskottet satsa på fler aktiviteter av andra karaktärer. Bland annat ingår planer på 

anordnande av seminarier, workshops, projekt för artikelläsning, projekt med små informerande 

och underhållande videoklipp med mera. Gemensamt för alla aktiviteter är att de ska mynna i 

utskottets huvudsakliga syften som är att öka läkarstudenternas intresse för forskning och 

underlätta för dem att komma i kontakt med den tidigt under utbildningen. 
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Kirurgiska utskottet 

Kirurgiska utskottet ska verka som en plattform för studenter med intresse för kirurgi och verka för att 

tillvarata och utveckla läkarstudenters intresse för kirurgi. Detta gör utskottet främst genom att anordna 

workshops och föreläsningar för studenter samt att vara en mötesplats för de studenter som vill engagera sig 

inom kirurgi. 

Arbetsgruppernas arbete: 

Akut- och traumagruppen – Kommer att fortsätta utveckla nya koncept men kommer även  att upprepa 

tidigare populära workshops. 

Basal workshop-gruppen – Fortsätter att erbjuda högkvalitativa workshops enligt det framgångsrika upplägg 

som tidigare. 

Fördjupad knyt- och sutureringsgruppen – Kommer fortsätta med de uppskattade workshopsen, under 

ledning av Gabriel Sjölin, men satsningar på att bli mer studentledda kommer att göras. 

Avancerad workshopgruppen – Fortsätter med workshops i laparoskopi, königs operation, kärlanastomos 

och bukkirurgi. Utrymme för att utveckla nya workshops finns. 

Journal Club-gruppen – Ligger vilande men kan enkelt startas upp igen när intresse finns. 

Kirurgisk anatomigruppen – Kommer att presentera en helt ny undervisningsform och vi hoppas att det tas 

emot väl. 

PR och marknadsföring – Kommer arbeta med sponsorskontakter och bredare marknadsföring i tätt 

samarbete med utskottsansvarig. Samt ansvara för KirUs grafiska profil i form av posters. PR-gruppen är i 

samarbete med utskottsansvarig även ansvarig för utskottets sociala medie-plattformar. 

Anestesi - Har tidigare terminer anordnat en lunchföreläsning inom ämnet anestesi. Utrymme finns att 

fortsätta med den verksamheten 

Nationellt arbete 

KirU fortsätter att ha kontakt med motsvarande studentföreningar på de andra universitetsorterna. Det 

kommer finnas möjlighet för KirU-medlemmar att arbeta med och besöka den nationella konferens som 

anordnas i Sthlm av föreningen SKFL. 

Internationellt arbete 

Kirurgiska utskottet fortsätter att anordna aktivitet, i form av workshop, för utbytesstudenterna från 

Glasgow.  

Medlemmar från KirU kommer att arbeta som volontärer på det årliga internationella symposiet för EVTM 

på USÖ. Detta stärker utskottets kompetens samt de band som redan finns till kärl-thorax-kliniken på 

USÖ. 

Verksamhetsutveckling 

Utskottets storlek gör det nödvändigt att delegera mer ansvar till de som leder respektive arbetsgrupp. 

Arbete med detta kommer fortgå under året. Vi kommer även att arbeta med kompetensutveckling i form 

av interna workshops, föreläsningar och studiebesök för att stärka kvaliteten på utskottets aktiviteter. 
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Övriga satsningar 

Då det under en tid har varit oklart om kirurgiska utskottet är en del av MFÖ eller inte så kommer det att 

förtydligas under verksamhetsåret. Detta genom att tex dela våra event genom MFÖs kanaler. Vi vill även 

tillsammans med MFÖ förtydliga att vi hör ihop genom informationsspridning i olika sociala medier och 

fysiskt tex på pentryhäng och under öppettiderna i föreningsrummet. 

Under våren 2019 pågår ett pilotprojekt med Ortopediska kliniken som innebär att medlemmar i utskottet 

bemannar ortopedens operationsavdelning med en operationsassistent per dag mån-tors hela åren. 

Projektet pågår en bit in i Juni och har hittills varit framgångsrikt. Om samarbetet fungerar bra så kommer 

det att fortsätta som ett bestående inslag i kirurgiska utskottets verksamhet 
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Studiesociala utskottet  

Utveckling 

Våra numera traditionsenliga aktiviteter är mycket uppskattade och bör behållas. Dock ska vi inom 

utskottet sträva efter att utveckla de befintliga aktiviteterna och utveckla nya koncept för att ständigt 

tillgodose våra medlemmars intresse. 

Premiera engagerade medlemmar 

Det ska ligga i utskottets arbetsplan att se till att premiera engagerade medlemmar. Utskottet har 

som mål att kunna erbjuda engagerade medlemmar reducerade eventpriser. Det ska vara attraktivt 

och fördelaktigt att vara med i vårt utskott. 

Vi tror på att en ökad gemenskap inom utskottet kan bidra till en bättre kvalité på vårt arbete. 

Därför ska vi göra en stor satsning på att välkomna nya engagerade medlemmar samt tacka av de 

som inte längre kan vara med och engagera sig i utskottet av olika skäl. 

Nationella kontakter och samarbeten 

Vi är en väldig ung förening jämfört med andra föreningar på såväl Örebro Universitet som på 

andra lärosäten. Dessa äldre föreningar sitter på erfarenheter och kunskaper, som vi anser att vi 

borde ta chansen och lära oss utav. Vi vill därför utveckla och förbättra våra nationella kontakter, 

se och lära oss utav dem samt anordna event och andra samarbeten med dessa. På så vis kan vi 

mer effektivt skapa en plattform med kunskaper som underlättar vårt arbete för våra egna 

studenter. 
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